Word jij onze
Project
engineer?

Motus Handling ontwerpt, construeert en integreert
innovatieve, geautomatiseerde totaaloplossingen die de
materiaalbehandeling en logistiek in (en buiten)
industriële bedrijven optimaliseert.

Functie
Adres

Voor deze functie wordt er beroep gedaan op jouw

Motus Handling
KROMMEBEEKSTRAAT 14
MENEN 8930
België

creativiteit, technische kennis en oplossingsgerichtheid!
Als project engineer werk je projecten uit van A-Z. Tijdens
de offertefase geef je input aan de sales afdeling door het

Type contract

voorstellen van een technische totaaloplossing. Wanneer
het project verkocht is, werk je, bij interesse, jouw
innovatieve ideeën uit in een mechanisch ontwerp met

Vaste job
Onbepaalde duur
Voltijds
Dagwerk

Opleiding
Prof. bach.
Elektromechanica:
Elektromechanica
Master Industriële
wetenschappen:
Elektromechanica Automatisering

Creo Modeling, steeds rekening houdend met de door jou
opgestelde planning. Als project engineer neem je
daarnaast ook de budgetopvolging en nazorg op jou. Je
communiceert op een regelmatige en transparante
manier met de klant omtrent de projectstatus.
Binnen deze job werk je nauw samen met ons engineering
team, aankoop en atelier. Je bent ook het aanspreekpunt
wat automatisatie betreft.

Profiel
Talen
Engels
Nederlands

Contact
Xenia De Muynck, HR
hr@valtechgroup.eu
0474744343

·
·
·

Je hebt een bachelor of masterdiploma
elektromechanica/mechatronica met een eerste
ervaring in industriële automatisatieprojecten.
Kennis van een 3D tekenpakket is een nice to have.
Je hebt een hands-on mentaliteit en passie voor
innovatie die je graag overbrengt naar de klant. Je
hebt commerciële feeling.
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·

Kennis van Engels is essentieel. Franse/Duitse
talenkennis is een plus.

Aanbod

·
·
·

Je komt voltijds terecht in een innovatief,
internationaal actief en snelgroeiend bedrijf.
Naast een uitdagende en gevarieerde functie met
aangepaste arbeidsvoorwaarden krijg je de
mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.
Dit innovatief bedrijf combineert een ondernemende
KMO-spirit met de voordelen van een grote
onderneming. Hierdoor is er ruimte voor eigen initiatief
en autonomie en zijn er talrijke synergievoordelen en
specialisaties.
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